
Prisant: 3 490 000 + omkTysvær - Skjoldastraumen
Straumsvegen 120, 5567 Skjoldastraumen



SKJOLDASTRAUMEN STRAUMSVEGEN 1202

                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har han 

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap og 

erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om at 

Marius er født med en gedigen indre «drive». Marius har 

bachelor i eiendomsmegling ved BI i Stavanger og 10 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Enebolig og naust

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 85 Bnr. 3

i Tysvær kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 490 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 78 m2 

Bra: 78 m2

TOMT:

1629.1 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Usjenert, attraktiv 
og sjelden perle i 
Skjoldastraumen

Meget idyllisk, attraktiv og usjenert eiendom i ettertraktede Skjoldastraumen. 

Eiendommen og omkringliggende terreng er slakt skrånende slik at eiendommen har 

gode solforhold - til ca. kl. 21:30 på det seneste, iflg. eier. Eiendommen består av to 

teiger, våningshus og naust. I tillegg er det tinglyst en servitutt som sikrer at arealet 

mellom våningshus og naust ikke kan utnyttes, må holdes inngjerdet samt at vekst skal 

holdes nede. Dette gjør at eiendommen oppleves som en sammenhengende 

sjøeiendom. God og skjermet havn med molo. Eier fikk i 2011 godkjent nybygg, funkishus 

samt nytt naust, tegnet av arkitekt Tommie Wilhelmsen. Kfr. megler for mer informasjon 

og status. Sjelden mulighet med stort potensiale. Reisetid fra Stavanger: bil: ca. 1 time 

og 30 min - egen båt ca. 1 time.
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Omgitt av vakker natur
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Vakkert landskap
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Naust med kai
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SKJOLDASTRAUMEN
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Norsk sommer på 
sitt beste
Med umiddelbar nærhet til fritidsaktiviteter

Meget idyllisk og usjenert beliggenhet i Skjoldastraumen. Eiendommen ligger helt for seg 

selv, skjermet og i et attraktivt hytteområde. Slakt skrånet eiendom og omkringliggende 

terreng gjør at eiendommen har gode solforhold - fra tidlig morgen til ca. kl. 21.30 på det 

lengste, iflg. eier.

Kort avstand til slusene i Skjoldastraumen med bensinstasjon og matvareforretning. 

Eiendommen er et perfekt utgangspunkt for et hav av muligheter med både fiske, 

vannsport og utflukter. Med båt er det bare en svipptur til Borgøy som har servering om 

sommeren. Ellers kort avstand til Sjernarøyene og Ryfylke. 

I Straumsvegen 120 ligger alle forhold til rette for å kunne nyte norsk sommer på sitt 

beste!

Reisetid fra Stavanger: bil: ca. 1 time og 30 min - egen båt ca. 1 time.



Skjoldastraumen, Helgøysund i Sjernarøyene og Borgøy Sjøhus med servering.

16 SKJOLDASTRAUMEN STRAUMSVEGEN 120



17SKJOLDASTRAUMEN STRAUMSVEGEN 120



18 SKJOLDASTRAUMEN STRAUMSVEGEN 120



Bolig og svømmebasseng godkjent i 2011. Se komplette tegninger lenger bad i salgsoppgaven.
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Del 2 - Straumsvegen 120

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0155/20

Adresse:
Straumsvegen 120, 5567 Skjoldastraumen

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 85 Bnr. 3 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Walter Sognnes

Prisantydning:
3 490 000,-

Kjøpers omkostninger:
87 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
100 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Standard:
Eksisterende bygningsmasse anses som 
rivingsobjekt.

Areal:
P-rom: 78 m2

Bra: 78 m2

Areal er hentet fra offentlige registre og er ikke 
kontrollmålt.

P-rom innhold:
Eksisterende bygningsmasse beskrives ikke da 
den ikke anses som relevant.

Byggeår:
1923

Parkering:
Parkering på egen tomt.

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk 
vurdering av boligen, og interessenter bør 
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra 
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.

Energimerking:
Ikke relevant da eiendommen anses som et 
rivningsobjekt

Tomteareal:
1629.1 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se 
www.skatteetaten.no,-

Kommunale avgifter:
280,- per år som inkluderer tilsyn med privat 
avløp.

Tilbehør:
Ikke relevant

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig 
vann/avløp. Eier hadde opprinnelig planlagt vann 
via borehull og minirenseanlegg for avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse 
ferdigattest, men det er registrert ferdigattest 
for tilbygg til bolig (våningshus) i matrikkelen, 
20.11.2009. Våningshuset på eiendommen er 
SEFRAK-registrert, kategori C, men dette anses 
lite relevant da bygningen er påbygd og at det 

tidligere er gitt tillatelse til riving (2011-utgått). I 
sin beskrivelse den gang skrev kultursjefen bl.a.: 
"Det eksisterande huset synest å ha relativt låg 
kulturhistorisk verdi...".

Diverse:
Eier søkte i 2011 om å rive eksisterende 
bygningsmasse og å oppføre nytt hus og naust 
samt svømmebasseng, tegnet av arkitekt 
Tommie Wilhelmsen. Planlagt bygning var 
vesentlig større enn dagens og hadde er 
planlagt bruksareal på 241 m2 og naust 33,5 
m2 m2. Det ble gitt dispensasjon fra 
kommuneplanen og følgelig rammetillatelse fra 
Tysvær kommune. Slike rammetillatelse gjelder i 
3 år og faller deretter bort. Planavdelingen i 
Tysvær kommune opplyser på telefon at det må 
søkes dispensasjon på ny ved søknad om 
nybygg og at slike vil bli behandlet individuelt, 
men at det ikke er kommet noe ny informasjon 
som tilsier at de skal se annerledes på en slik 
søknad nå enn i 2011. Rammetillatelse/tegninger 
fra 2011 kan oversendes på forespørsel og viser 
potensialet for hva som sannsynligvis er mulig 
å få til på eiendommen.

Regulering:
Eiendommen ligger i LNF område - delvis 
innenfor hensynssone friluftsliv og funksjonell 
strandsone - i kommuneplanen for Tysvær, og 
innenfor det generelle byggeforbudet i 
100meters beltet langs sjøen. Se for øvrig 
kommuneplan for Tysvær kommune for mer 
informasjon.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

10.01.2005 - Dokumentnr: 205 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:85 Bnr:1 

12.10.2010 - Dokumentnr: 782544 - 
Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:85 Bnr:4
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Rettighet: 
09.05.2011 - Dokumentnummer 351525 - 
Bestemmelse om veg og besbyggelse
Rettighet heter i: KNR: 1146 GNR: 85 BNR: 1
Bestemmelse om ryddi. Gjelder arealet mellom 
sellene for gnr. 85 bnr. 3.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. Dersom slik 
kundekontroll ikke kan gjennomføres, er
meglerforetaket pålagt å avstå fra 
gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv 
ansvarlig for eventuelle merkostnader og 
ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket.

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. 
Kjøper har samme rettigheter etter 
avhendingsloven uavhengig av om selger har 
tegnet boligselgerforsikring eller ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområdet i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr. 
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/ 
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus, 
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i 
Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset 
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler 
kan formidle kontakt med rådgiver i banken 
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele 
mottar provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2020-02-10

Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre 
opplysninger som er nødvendig for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/

Boligen selges
"som den er - as is":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.

3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Megler skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden. 

I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er 
forbruker) skal ikke megleren formidle bud med 
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag 
etter siste annonserte visning. Meglerhuset 
Rele vil heller ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn 30 minutter.

For annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning se side ved budskjema.
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VEDLEGG

Kartutsnitt av kommuneplan
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Oversiktskart
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Tinglyst servitutt
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Tinglyst servitutt
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Tinglyst servitutt
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Tinglyst servitutt
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VEDLEGG

Tinglyst servitutt
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Tinglyst servitutt
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Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3

BRA 1.etg:  190 m2

BYA:  266 m2

PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL

SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER
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REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
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Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes
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PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL

SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

2. etgE2 1:100 

MHJ

11.01.11

E2Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3 

BRA 1.etg:  51 m2

BYA:  266 m2

terrasse

Tegninger fra 2011
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VEDLEGG

8400

Det lille soveroms delen i 2 etg er trukket inn 8,4 m
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PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL

SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

SnittE3 1:100 

MHJ

11.01.11

E3Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3 

3050

Tegninger fra 2011
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VEDLEGG

PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL

SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

Fasade nordvestE4 1:100 

MHJ

11.01.11

E4

8400

Det lille soveroms delen i 2 etg er trukket inn 8,4 m
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Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3 
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PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL

SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

Fasade sørøstE5 1:100 

MHJ

11.01.11

E5

49
00

29
00

Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3
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VEDLEGG

PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL

SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

Fasade nordøstE6 1:100 

MHJ

11.01.11

E6
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00
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00

Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3
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VEDLEGG

PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL MHJ
SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

Fasade sørvestE7 1:100 
11.01.11

E7

49
00

Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3
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VEDLEGG

PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL MHJ
SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

Oppriss nordøstE8 1:200 
11.01.11

60
50

E8
Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3 

Tegninger fra 2011

40



VEDLEGG

PROSJEKT NUMER

ARKITEKT:

BYGGHERRE:

PROSJEKSFASE

M= 
REV.TEGNET

KONTROLL

TEGNINGS NAVN

KONTROLL MHJ
SAKSBEH.

REV. DATO
--
ENDRINGER

TEGNINGS NUMMER

REV. SAKSBEH.
---

Enebolig Tysvær kommune
TW

Forprosjekt
Tommie Wilhelmsen

Walter Sognnes

PerspektivE9 1:100 
11.01.11

E9Enebolig 
For Walter Sognnes
Gnr 85 Bnr 3

Tegninger fra 2011

41



Det hjelper å 
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Mine notater:
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Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

 BOLIGKJØPERFORSIKRING

 Trygghet ved boligkjøp

• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
 av ferdig oppført bolig

•  Advokathjelp hele veien til
 rettskraftig dom, om nødvendig

•  Dekker motpartens omkostninger
 forutsatt at HELP utpeker advokaten.
 Dette gir sterk forhandlingsposisjon

• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil 
 kr 30 000 etter avtale

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
 boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

•  5 års varighet

•  Følg saken din på Min side

 BOLIGKJØPERFORSIKRING  
 PLUSS

 Samme dekning som boligkjøper-
 forsikring + fullverdig advokathjelp på
 viktige rettsområder i privatlivet

•  Samboeravtale/ektepakt

•  Arv

•  Håndverkertjenester og utleie

•  Kjøp av kjøretøy og løsøre

•  Naboforhold

•  Tomtefeste, veiretter og andre
 rettigheter over fast eiendom

•  Plan- og bygningsrett

•  Skatterettslige spørsmål og vedtak
 rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt

•  Tilgang til digitale juridiske avtaler
 via Min side

•  Fornyes årlig

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg. 
Vi hjelper deg å vurdere om du har en sak mot selger og hans forsikringsselskap.
 
Når det er sannsynlig at du har et krav etter avhendingsloven, dekker HELP 
all nødvendig advokathjelp for å få løst saken. 
 
Med Boligkjøperforsikring PLUSS får du i tillegg nødvendig advokathjelp på de 
viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt Kr 13 900

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt  Kr 11 100

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen  
med boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket  
mottar kr 1 400/2 100/3 100 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.  
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert. 
Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes ved kjøp i næringsvirksomhet. For komplette vilkår se help.no
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge
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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg 
for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-
boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert 
TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt 
musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20.BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22.SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23.GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen 
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene. 
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 1)

Budskjema
For eiendommen: Straumsvegen 120, 5567 SKJOLDASTRAUMEN
Gnr. 85 Bnr. 3 i Tysvær
Oppdragsnummer: 1-0155/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om 
aktuelle bud på eiendommen, herunder om 
relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, 
som formidler disse videre til oppdragsgiver. 
Kravet til skriftlighet gjelder også budfor-
høyelser og motbud, aksept eller avslag fra 
selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver 
skal megler innhente gyldig legitimasjon og 
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon 
og signatur er oppfylt for budgivere som 
benytter e-signatur, eksempelvis BankID 
eller MinID. Med skriftlige bud menes også 
elektroniske meldinger som e-post og SMS 
når informasjonen i disse er tilgjengelig 
også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens 
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, bud-
givers kontaktinformasjon, �nansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker �nan-
siering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert 
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 
med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker- 
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) 
skal megleren ikke formidle bud med        
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag etter siste annonserte visning. Etter 
denne fristen bør budgivere ikke sette en 

kortere akseptfrist enn at megler har mulighet 
til, så langt det er nødvendig, å orientere 
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interes-
senter om bud og forbehold. Det bør ikke 
gis bud som diskriminerer eller utelukker 
andre budgivere. Dersom bud inngis med en 
frist som åpenbart er for kort til at megleren 
kan avvikle budrunden på en forsvarlig 
måte som sikrer oppdragsgiver og interes-
senter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver 
å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering 
av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, 
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig 
og mulig holde budgiverne skriftlig orientert 
om nye og høyere bud og eventuelle forbe-
hold. Megler skal så snart som mulig 
bekrefte skriftlig overfor budgivere at 
budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, 
eller dersom en budrunde avsluttes uten 
at handel er kommet i stand, kan en bud- 
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og 
selger uten ugrunnet opphold etter at    
handel er kommet i stand. Dersom det er 
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, 
bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved 
salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og 
han har formidlet innholdet i budet til selger 
(slik at selger har fått kunnskap om budet), 
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bindende for budgiver frem til aksept-     
fristens utløp, med mindre budet før denne 
tid avslås av selger eller budgiver får melding 
om at eiendommen er solgt til en annen 
(man bør derfor ikke gi bud på �ere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe �ere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller 
akseptere ethvert bud, og er for eksempel 
ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet 
frem til budgiver innen akseptfristens utløp 
er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger 
til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig 
er et bindende tilbud som medfører at det 
foreligger en avtale om salg av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av 
endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeg-
lingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet 
forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndig-
hetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort 
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres 
budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk 
rapport med vedlegg.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90776949  /  marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


